TUÂN THỦ 5 NGUYÊN TẮC AN
TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP:
1. Về nguyên tắc cơ bản, xe đạp phải đi dưới lòng đường, trong một số trường
hợp thì được đi trên vỉa hè
Theo quy định của luật giao thông đường bộ, xe đạp được coi là phương tiện thô sơ
không gắn động cơ. Do đó, khi đi dưới lòng đường hay vỉa hè, xe đạp sẽ lưu thông
trên phần đường dành cho xe đạp
<Trường hợp được đi xe đạp trên vỉa hè>
○Có biển báo ghi xe đạp được phép đi trên vỉa hè
○Trẻ em dưới 13 tuổi, người trên 70 tuổi hoặc người tàn tật
○Khi di chuyển dưới lòng đường nguy hiểm
(Ví dụ , Dưới lòng đường đang thi công, hoặc bị kẹt nhiều xe, khó
di chuyển)

2. Xe đạp lưu thông ở phía bên trái
của đường
Xe đạp không được
lưu thông ở phía bên
phải của đường

'普通自転車歩道通行可'

(Biển báo thể hiện được phép đi
xe đạp trên vỉa hè)

3. Khi đi trên vỉa hè thì phải ưu
tiên cho người đi bộ, đi sang
một bên với tốc độ chậm
Khi đi trên vỉa hè thì phải đi với tốc độ chậm
vừa phải, để có thể dừng lại ngay được
trong trường hợp gây cản trở người đi bộ

4. Tuân thủ các quy định về an toàn:
●Cấm đi xe đạp khi

●Cấm xe đèo hai người

●Cấm đi xe dàn hàng ngang

đã uống rượu

đèn

●Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông
●Follow traffic signals.

●Buổi tối phải bật

●Dừng xe và xác nhận an toàn tại ngã tư
●At junctions, stop and check whether it is safe to continue.

5. Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm

Bố mẹ hoặc người bảo hộ có trách nhiệm đảm bảo trẻ em khi ngồi trên xe đạp phải
đội .mũ bảo hiểm
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Quy định và cách thức đi xe đạp
Bạn có biết và có tuân thủ không?
Không được sử dụng ô, điện thoại di động và tai nghe khi đi xe đạp
●Cấm sử dụng ô
khi đi đi xe đạp

●Cấm dùng điện thoại
khi đi xe đạp

●Cấm dùng tai nghe bật
nhạc to khi đi xe đạp

Nếu việc vi phạm bị lặp lại thì sẽ phải tham gia lớp học về đi xe đạp
(Áp dụng từ tháng 6 năm 2015)
Những hành vi vi phạm sau mà lăp lại thì sẽ phải tham gia lớp học:
●Không tuân thủ tín
hiệu đèn giao thông

●Không dừng lại ở những
điểm quy định phải tạm

●Lái xe khi đã uống
rượu

dừng để xác nhận an toàn

●Sử dụng xe khôn.
có phanh hoặc phanh
không an toàn

Mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường khi gây thương tích
Khi gây tai nạn cho đối phương dẫn đến bị thương hoặc tử vong thì người gây tai nạn có trách nhiệm phải
bồi thường.
Trong một số trường hợp mức bồi thường này rất là cao, nên để tránh rủi ro thì bạn nên tham gia bảo hiểm
Tuy nhiên, nếu xe đạp của bạn được kiểm tra, bảo trì ở cửa hàng bảo trì an toàn, thì sẽ
được dán “nhãn TS”. Nhãn dán này là bảo hiểm tai nạn và trách nhiệm bồi thường có thời
hạn trong một năm.

Xe đạp rất thuận tiện nhưng nếu bạn không tuân thủ quy định khi đi xe đạp thì bạn có thể va chạm, gây thương
tích cho người khác. Hãy tuân thủ luật giao thông và lái xe an toàn
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